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El nombre de viatgers augmenta un 
2,43% a l’Àrea de Lleida durant el primer 
trimestre de 2011.  
 
 

El Consell d’Administració de l’ATM de l’Àrea de Lleida, reunit avui en la 
seva primera sessió de l’any, ha fet balanç de les darreres actuacions 
desenvolupades i els seus efectes sobre la demanda.  
 
L’Àrea de Lleida ha registrat prop de 2,4 milions de viatgers en els serveis de 
transport públic durant el primer trimestre de 2011, el que suposa un increment 
del 2,43%, respecte del mateix període de l’any 2010.  
 
Increment del transport públic del 2,43%, el primer trimestre de 2011  
 
La consolidació de la integració tarifària a l’Àrea de Lleida i les diferents 
actuacions de millora del transport públic posades en marxa han comportat un 
increment del 2,43% del nombre de viatgers durant el primer trimestre de 2011 i 
respecte el mateix període de l’any anterior. Això suposa un total de prop de 
2,4 milions de viatges, 56.000 més que durant el 2010. Actualment, es mouen 
un total de 35.289 viatgers diaris per tot l’àmbit integrat.  
 
D’altra banda i des de la posada en funcionament del sistema tarifari integrat el 
31 de març de 2008 s’han realitzat més de 232.000 operacions: 37.320  
targetes venudes i prop de 196.000 recàrregues, dades que representen una 
mitjana mensual de 800 noves targetes i 8.000 recàrregues.  
 
Pla d’informació a l’usuari a les 6 comarques integrades 
 
L’ATM de l’Àrea de Lleida ha posat en funcionament un pla d’informació a 
l’usuari amb l'objectiu de millorar el coneixement de l’oferta de transport públic 
existent als municipis de les 6 comarques integrades: el Segrià, la Noguera, les 
Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra; i promoure la seva utilització 
entre la població. 
 
El Pla, iniciat el passat mes de març consisteix en la identificació de les 191 
marquesines existents a l’àmbit interurbà, repartides pels 149 municipis 
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integrats.  S’ha col·locat  tota la informació d’horaris, serveis i plànol de la xarxa 
a les marquesines de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat, així com la 
homogeneïtzació dels formats d’horaris per als diferents servei i modes de 
transport: 63 línies d’autobús interurbà, 5 línies nocturnes i 1 línia de  
ferrocarrils; i per a tots els suports: web, marquesines i pals de parada. 
 
Es preveu la finalització d’aquest Pla, al llarg del proper mes de maig amb la 
identificació dels serveis, plànol de la xarxa integrada i gamma de títols a totes 
les estacions d’autobusos i ferrocarrils de l’àmbit integrat. 
 
Propera participació de l’ATM de l’Àrea de Lleida a les xarxes socials 
 
D’altra banda, l’ATM de l’Àrea de Lleida estudia la seva propera incorporació a 
les xarxes socials com a nous canals de comunicació bidireccional, que 
permetran escoltar i fidelitzar els usuaris de transport públic i potenciar el 
coneixement de la tasca que desenvolupa l’ATM al territori; així com 
promocionar l’ús del transport públic i millorar-ne la seva percepció com a 
servei de qualitat,  tecnològic i innovador. 
 
28 d’abril de 2011 


